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Grimstad kommune 

 

Odd Magne Havaas, foreldrerepr.(FAU) 

Vibeche Rønning, foreldrerepr.(FAU) 

Isola Isis Storm, elevrepr.7.kl. 

Maja Hosøy Novik, elevrepr.5.kl. 

Marit Grefstad, politisk valgt repr. 

Anne Sofie Stad Fosseli, lærerrepr. 

Else Leifsen, lærerrepr. 

Grethe Lillemo,  repr.andre ansatte  

        

 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Frivoll skole 24.10.18 
                   

 

SAK 1/18-19: Konstituering:Valg av leder 

                        Vibeche Rønning ble valgt til leder av Frivoll SU skoleåret 2018-19. 

 

Sak 2/18-19: Møteplan for skoleåret 2018-19: 

                       Neste møte blir torsdag 29.11 kl. 15.30 med tema: Budsjett 2019 

                       Høringsuttalelse fra Frivoll SU 

                       Vi fastsetter nytt møte neste gang.  

 

SAK 3/18-19: Økonomi:2.tertialrapport og budsjett:  

                        Status pr. 2 tertial er at enheten er i balanse, og pr. 01.09.18 var vi litt «i  

                        pluss». Det er krevende økonomisk i kommunen og på de enkelte enhetene.  

                        Alle enheter har fått beskjed om å ta innsparinger fremover.  

                        Klarer vi å oppfylle de lovpålagte tjenestene? Det er viktig å rapportere på  

                        hvilke lovpålagte tjenester skolen sliter med. Hva med TPO? (Tilpasset  

                        opplæring) Det er en «smertegrense» på hvor langt skolene skal strekke seg.  

                        Slik vi ser det må det synliggjøres i skolebudsjettene at det må brukes penger  

                        på barn og unge. Det er tidlig innsats og god investering på lengre sikt. 

 

SAK 4/18-19: Gratis kjernetid i sfo: 
                        Det ble informert om denne ordningen, og hvordan dette virker inn på vårt  

                        budsjett. Frivoll skole har flere barn som omfattes av denne ordningen. Det får  

                        slik det er nå får det store økonomiske konsekvenser for vårt budsjett. Det er  

                        viktig at dette blir tilgodesett i fremtidige budsjett. Viktig at politikerne gjøres  

                        godt med situasjonen. 

                         

SAK 5/18-19: Lærernormen: 

                        Det ble informert om status i 2017-18 og nåværende situasjon. I fjor lå vi litt  

                        over på lærernormen både på 1.-4.trinn og 5.-7.trinn, mens vi på GSI-tellinga   

                        pr. 01.10 lå noe under. 

                        Det er sprik innad i kommunen på dette. Tilskuddet er «utvannet».  



 

 

SAK 6/ 18-19: Eventuelt:  

                         Det var meldt inn en sak vedr. skolekretsgrenser og skolepakke 3. 

                          Rådmannen har foreslått en oppmyking av skolekretsgrensene. Slik vi i SU  

                          ser det samsvarer ikke dette helt med signalene som ble gitt i Skolepakke 3   

                          vedtatt i kommunestyret 03.04.18. Det er spesielt to faktorer som er viktig å  

                          fremheve: 

- Dette blir lite forutsigbart for små skoler. Større skoler har ikke denne 

utfordringen. Viktig med forutsigbarhet for alle skolene. 

- Hva er det beste for elevene? Elevfokuset er svært viktig også når det 

gjelder denne saken.  

Det oppleves noe uklart om rådmannen nå tenker fritt skolevalg. Hva med 

nærskoleprinsippet som er lovpålagt i opplæringsloven § 8-1? 

Skolepakke 3 er vedtatt og det er det vi må forholde oss til fremover. FAU og 

SU-leder vil skrive et leserinnlegg til Gat før kommunestyremøtet mandag 

29.10.18. Hva innebærer egentlig de signalene rådmannen nå gir? Det står i 

kommunestyre-vedtaket 03.04 at det høsten 2018 skal lages en forskrift om 

nye, oppjusterte kretsgrenser. Hvordan samsvarer dette med det nye utspillet 

om å myke opp kretsgrensene? Her er mange uklarheter som blant annet FAU 

og SU må ha mye fokus på fremover. 

                 

 

 

Frivoll skole, 30.10.18 

 

Roald Abrahamsen 

Sekretær for SU 


